Konsten, pengarna
och villkoren

Ett seminarium om
skapandets villkor, kulturskaparnas plånböcker,
stad och land

Folkteatern, Göteborg, foajéscenen, onsdagen den 29 november kl 15.30–18.30 (kaffe och macka
från 15.00). Seminariet är kostnadsfritt och vänder sig till kulturutövare inom alla konstformer
och organisationer som jobbar för och med utövare. Anmäl dig senast den 21 november till Anna
Karlsson: anna.f.karlsson@vgregion.se (tel 070 149 25 75).

		Program
15.30
		
15.45

Anna Söderbäck, direktör Konstnärsnämnden och Staffan Rydén,
kulturchef Västra Götalandsregionen, hälsar välkommen.

Konstnärernas demografi, inkomster och sociala villkor

I januari 2016 utkom Konstnärsnämndens kartläggning av konstnärer verksamma i Sverige 2014 efter
demografi, inkomster och sociala villkor. Rapporten redovisar uppgifter för närmare 29 000 konstnärer i
hela Sverige inom områdena ord, bild och form, musik, teater, dans och film. Stefan Ahlenius, utredare,
redogör för rapportens huvuddrag inför samtal i panelen.

		Panel: Mats Granér, Koncernstab regional utveckling, data och analys, Kristina Issa, musiker,
		
Olle Niklasson, frilansjournalist, Linda Spåman, konstnär, Elin Wikström, rektor Gerlesborgsskolan

16.35

Paus

16.45

Konsten i staden och på landsbygden

Urbaniseringen har påverkat även konsten – allt fler kulturskapare väljer att bosätta sig i de större städerna.
Är det ett problem och bör vi göra något åt det?
		Panel: Mikael Löfgren, kritiker, Emelie Storm, GIBCA Extended, Jörgen Svensson, Dalslands
		
konstmuseum, Linda Tedsdotter, konstnär, Sara Vogel-Rödin, kulturchef Bengtsfors

17.25

Paus

17.35

Konsten och klyftorna

Konstnärer har generellt en socioekonomiskt stabilare bakgrund än medelbefolkningen. Vad får detta för
konsekvenser för den konst som skapas? Hur kan konstnärspolitiken bidra till en större mångfald och håller
akademiseringen av de konstnärliga utbildningarna på att cementera rådande klasstrukturer?
		Panel: Petra Frank, prefekt Högskolan för scen och musik, Mina Nadolski, Angereds teater,
Christer Nilson, Göta film, Petra Revenue, dramatiker, Daniel Terres, projektledare Urban konst,
		
Göteborgs stad

18.15
Moderator:

Anna Söderbäck och Staffan Rydén avslutar dagen
Angelica Hadzikostas, enhetschef, Kultur i Väst

Seminariet arrangeras av Konstnärsnämnden och Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen i samarbete med Kultur i Väst.

